
 

Ak Yatırım Kamuya Açık Veri İçerir  & Kişisel Veri İçermez 

 

Opsiyon vade sonu - Pioneer Natural Resources 

23 Haziran’da temel verilerinin sektör ortalamasına göre daha güçlü olması ve teknik görünümünün de 

hareketli ortalamalardan destek bulmuş olması nedeniyle alım önerdiğimiz, daha sonra birkaç kez 

güncelleme yaptığımız Pioneer Natural Resources (PXD) hissesinde açık kalan son önerimiz, opsiyonun 

vadesi dolması nedeniyle kapanan put satış stratejisiydi. Cuma kapanışı itibarı ile piyasanın $96.52’de 

kapatması sonucu satılan opsiyonlar sıfır değerle sonuçlandı ve böylece opsiyon stratejisinden hisse 

başına $2.05 gelir elde edilmiş oldu. 

Sonrasında ise hisse temel verilerinin de desteği ile alıcı buldu $102.50 seviyesine kadar yükseldi. Bu 

hissenin pozitif performans sağlayabileceğini daha önceki notlarımızda ifade etmiş ve çeşitli 

dönemlerde S&P500 enerji endeksine göre güçlü performans gösterdiğini de paylaşmıştık. Görünüşe 

göre $110.65 bölgesindeki 200 günlük hareketli ortalamasına kadar yükselmeye çalışacak ama 

aşağıdan aldığımız pozisyon az zararla stoplandığı ve yeninden giremediğimiz için şimdilik bu hisseyi 

izlemeye alıyoruz. 

Bu hissedeki önceki önerilerimizi aşağıdaki linklere tıklayarak görebilirsiniz.  

İlk öneri 

1.güncelleme 

2..güncelleme 

  

  

Özgür Hatipoğlu 

Araştırma 

Araştırma Müdür - Stratejist 

 

  

https://www.akyatirim.com.tr/piyasa-yorumlari/?id=0f905337-fc60-484e-a01e-b3167ca2c70f
https://www.akyatirim.com.tr/piyasa-yorumlari/index.html?id=bde74216-af38-4686-9554-21f279f19fdb
https://www.akyatirim.com.tr/piyasa-yorumlari/index.html?id=00a7238c-62d0-46b6-9bc6-cec281d5b271
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YASAL UYARI: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım 

danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. 

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize 

uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun 

sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve 

doğruluğu, geçerliliği, etkinliği velhasıl her ne şekil, suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak 

oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. İş bu 

raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibi konularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank T.A.Ş., Ak 

Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş her an, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın 

söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış 

olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamı bilgiler, tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler 

A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş 'nin herhangi bir taahhüdünü tazammum etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü özel 

ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü 

riskler bizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek 

ve/veya tüzel kişinin, gerek doğrudan gerek dolayısı ile ve bu sebeplerle uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya 

dolayısıyla oluşacak maddi ve manevi zarar, kar mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği 

zararlardan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. ve 

çalışanları sorumlu tutulamayacak ve hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank T.A.Ş., Ak Yatırım 

Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş. çalışanlarından talepte bulunulmayacaktır. 

Kullanmakta olduğunuz tarayıcının otomatik çeviri, kelime filtreleme özellikleri veya metin eşleştirme yapan 3.parti 

yazılımlar vb. metin farklılıkları sağlayacak otomatik ayarlar sebebiyle bu sayfada yer alan metinde anlam bütünlüğünü 

bozabilecek ifadeler bulunabilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda musteri.hizmetleri@akyatirim.com.tr adresine e-posta 

iletebilirsiniz. 
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